Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 avalikustamise käigus, 5.- 26.10.2020, laekunud ettepanekud
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Avalikustamise käigus, 5.- 26.10.2020, laekunud ettepanekud
9.10.

Karel Aasrand

Paigaldada Vergi küla ühisveevärgi pumplale generaator.
Põhjus selles, et elektrikatkestuste ajal kaob külas ka veevarustus. Näiteks
17-18.09.2020 kestis elektrikatkestus kokku 29h. Ilma elektrita on võimalik
ajutiselt hakkama saada, ilma veeta on aga elu väga keeruline.

11.10.

Elmo Volmer

20.10.

Rein Kalma,
Anneli
Promen, Tiit
Randman
Milko
Milatskov, Tiia
Neuhaus,
Marianne
Limberg, Hella
Talpsepp, Sirje
Kiviberg, Kert
Kokamägi, Iris
Mäeker, Rain
Napritson

Pikendada veetrass ja kanalisatsioon Võsu alevikus Ülase tänavani

1. Lisada Võsu aleviku ÜVK I etappi Karja, Laane ja Kooli tänavate
reoveekanalisatsiooni ja tarveveetorustiku väljaehitamine.
Tegemist on püsielanikega piirkonnaga kes tarbivad vett aastaringselt. Täna
tuimub reovee kogumine ja äravedu igal kinnistul erinevalt. Eelmine ÜVKAK
nägi nimetatud piirkonna liitumise lahendamist ette 2018-2019 aga
realiseerimiseni ei jõutud.
Antud ÜVKAK eelnõus ei ole see ala aga enam prioriteet I vaid prioriteet II.
tagatud ÜVK süsteemidega või tarbeveetorustikuga liitumise võimalus.
Prioriteet I on : Võsu aleviku ÜVK arendamisel on prioriteediks liita Männi
veevarustussüsteem Võsu põhiveevõrguga ja rekonstrueerida Piibelehe
piirkonna veesüsteem. Lisaks vajab rekonstrueerimist Mere tn vana

Veetrassi
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seisukohaga
käesolevas AKs ette
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Kanalisatsiooniga
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konkreetseid
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kirjeldata.
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Nõus VV
seisukohaga

Otsus

kanalisatsioonitorustik. I etappi on kavandatud ka Võsu reoveepuhasti
automaatikasüsteemi uuendus.
Alles arengukava II etapis nähakse ette, et kõigile reoveekogumisalas
olevatele kinnistutele oleks tagatud ÜVK süsteemidega või
tarbeveetorustikuga liitumise võimalus.
2. Paigaldada Laane tänavale täies ulatuses tarbeveetorustik ning
pikendada joonisel VK-2.2 tarbeveetorustiku V1 kuni Karja tn 4
kinnistuni

Piirkonnana on
kinnistu liitumine
kaardile (VK2.2_Võsu) kantud.
Täpsed
liitumiskohad
lahendatakse
projekteerimise
käigus.

Nõus VV
seisukohaga

21.10

Gunnar ja Reet
Toomsaoo

Gunnar ja Reet Kolm märkust seoses Ööbiku tee 17 kinnistut veega varustava
Toomsaoo
torustikuharuga: erinevalt joonisel VK-8 kujutatust:

Piirkonnana on
kinnistu liitumine
kaardile (VK8_Vergi) kantud.
Täpsed
liitumiskohad
lahendatakse II etapi
realiseerimisel
projekteerimise
käigus.

Piirkonnana on
kinnistu liitumine
kaardile (VK8_Vergi) kantud.
Täpsed
liitumiskohad
lahendatakse II etapi
realiseerimisel
projekteerimise
käigus.
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Nõus VV
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Gunnar ja Reet
Toomsaoo

23.10

Leo Aadel

Täiendada ÜVK arendamise kava peatükiga AS Haljala Soojus jagunemine
ja võõrandamine.
Selgitus: Arengukava peab andma volikogule kaalutlusõiguse algatada ja
vajadusel otsustada äriühingu jagamine vee-ettevõtteks ja soojaettevõtteks
ning osaluse täielik või osaline võõrandamine.

Liitumised on
olemas.
Olemasoleva
veetorustiku rekki
või uue rajamist I
etapis ette ei näe.

Nõus VV
seisukohaga

Nimetatud teemat
võimalik käsitleda
eraldi küsimusena ja
AKsse lisamiseks
puudub hetkel
vajadus ja
põhjendatus.

Nõus VV
seisukohaga

23.10.

23.10

Mario Luik
Vainupea
külavanem

Kalev Kase

Lisada eesmärgina „Vainupea küla ÜVK arendamine“ (sh 2021. aastal
olemasoleva trassi korrastamine koos uue puurkaevu rajamisega).
Vallavalitsuse poolt on varasemalt antud lubadus 2021. aasta sügiseks täna
külas olemasolev trass korrastada ja rajada ka uus puurkaev
Pikendada Põhja tänava isevoolset torustikku vähemalt Neeme tee 74
krundini
Vastavalt detailplaneeringule ning arvestades, et eelmise ühiskanalisatsiooni
eelprojekti järgi pidi pumbajaam tulema meie kinnistu idaküljele Põhja
tänava äärde on ka kinnistu sisene kanalisatsioonitorustik ehitatud nii, et
lõpeb mahutiga Põhja tänava ääres.
Praegu avalikustamisel olevale kavale lisatud joonistes on isevoolne
kanalisatsioon näidatud ainult osale Põhja tänavast ning Neeme tee 74
krundini ei ulatu. Ühinemiseks vaakumtorustikuga Neeme teel tuleb enamus
juba rajatud krundisisesest torustikust ümber ehitada.

23.10

Milko
Milatskov

Koos kanalisatsiooni väljaehitamisega Laane tänaval lisada juurde ka uus
tarbevee torustik, tuues ühenduse Vergi tee torustikust, luues tarbevee
liitumispunktid Laane tänavale ning katkestada veeühendus minu krunti
läbival tarbevee trassil.
Olemasolev tarbevee trass ja ühendused on minule teadaoleva info põhjal
üle 50 aasta vanad ning kasutatud materjalid ning ühenduste kvaliteet ei
vasta kaasaegsetele nõuetele.

26.10

Kristjan
Põldaas

Ei käsitle AKs uue
ÜVK piirkonnana.
Vald rajab uue
puurkaevu 2021.

Nõus VV
seisukohaga

Arvestada
ettepanekuga.

Nõus VV
seisukohaga

Täpsustada kaarti
(VK-5_Käsmu)
selliselt, et I etapis
rajatav isevoolne
torustik ulatuks
Neeme tee 74
kinnistuni.

On I etapi tööde
hulgas.
Piirkonnana on
kinnistu kaardile
(VK-2.2_Võsu)
kantud. Täpsed
liitumiskohad
lahendatakse
projekteerimise
käigus.

Näha ette Vergi küla Ööbiku tee 21 liitumispunkti ülevaatus, selgitamaks, Teavitada veekas liitumispunkt vajab täiendavat hooldust, vältimaks torude külmumist.
ettevõtjat.
Ööbiku teel 21 asuv liitumiskaev on küllaltki vana ning eelduslikult ei pruugi
vastata enam nõuetele. Ööbiku tee 21 liitumispunkt täna ringvõrguga
ühendatud pole, kuid Ööbiku tee 21 tänavat mööda ringvõrk jookseb. Kui
omavalitsus on nõus kavas ette nägema Ööbiku tee 21 asuva liitumispunkti

Nõus VV
seisukohaga

Nõus VV
seisukohaga

ülevaatuse ja hindamise, siis võiks kaaluda ka, kas oleks mõistlik vastav punkt
ühendada ringvõrguga.

25.10

Merle Vallner

25.10

Merle Vallner

26.10

Riina Must

MTÜ Klots

Kinnistu Neeme tee 76 Käsmu küla – soov on, et kanalisatsioonitorustik, Arvestada
mis praegusel joonisel lõpeb Põhja tn 7 kinnistu piiril viiakse välja Põhja tn ettepanekuga.
lõpuni Lainela puhkeküla Põhja tn poolse väravani.
Täpsustada kaarti
Neeme tee 76 kinnistul – hetkel toimiv torustik on märgitud joonisel (VK-5_Käsmu)
mustaga st likvideeritav veetorustik. Kinnistul on kehtiv leping selliselt, et I etapis
rajatav isevoolne
veekasutuseks. Kuidas/kus toimub antud kinnistu liitumine veetrassiga?
torustik ulatuks
Neeme tee 76
kinnistuni.
Et vesi ja kanalisatsioon oleksid paigaldatud Põhja tn lõpuni, mis
Muuta
võimaldaks liituda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
reoveekogumisala
piire selliselt, et see
hõlmaks ka Põhja 7a
Põhja tn 11 – hetkel kinnistul hoonet ei ole, aga detailplaneeringu alusel on
sinna ehitamine lubatud. Praeguse joonise algusel ei näe, kuidas toimuks
ja Põhja 11
Põhja tn 11 liitumine vee- ja kanalisatsiooniga.
kinnistuid.
Täpsustada kaarti
VK-5_Käsmu.
Lisada Haljala valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 20202031 raames I etapis teostatavate tööde hulka Haljala alevikus ÜV
liitumispunkti rajamine kinnistute Võsu mnt 43 ja Võsu mnt 45 piirile.

Haljala valla arengukava 2021-2030 arutelul esitatud ettepanekud
Jätta arengukavast välja Käsmu-Võsu vahelise survetrassi rajamine ning leida
olukorrale lokaalne lahendus Käsmus. Survetrassi investeeringu maksumus
elaniku(Käsmu) kohta märkimisväärne ning kasusaajate hulk väga väike
arvestades, et Käsmu kant on valla 10-st kandist elanike arvu poolest 9-ndal
kohal 153 inimesega.

Lahendada koos
Neeme tee 74-ga

Komisjon hetkel
reoveekogumisala muutmise
võimalust ei näe

Lahendada II etapi
reoveetorustiku
rajamise käigus.

Nõus VV
seisukohaga

ÜVKs kajastatud
variandina.
Survetrassi
ehitamine koos
veetrassiga
maksumus ca
200000, biopuhasti

Nõus VV
seisukohaga

Mario Luik,
Vainupea

asendada “Vainupea küla veehaarde rajamaine” järgnevaga “Vainupea küla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning rajamine”

Käsmu kandi
ettepanek

lisada:
● Käsmu küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning
rajamise I etapp.
● Palume veevärgi rekonstrueerimise ja kanalisatsiooni rajamise I etapi sisu
täpsustada ja planeerida ajakava. Vastasel juhul ei ole usutav valla lubadus
10 aasta jooksul jõutakse rajada, st kui 2024 ei ole projekteerimise
lähteülesannet väljastatud, siis ei ole ka võimalik, et toru 2030 rajatud on
veevõtukohtade uuendamine ning (taas)kaardistamine/märgistamine.

Margus Laigu

Avalikul arutelul Võsul esitatud ettepanekud
Lisada Käsmus kaardile torustik Põhja tänavalt Põhja 7a ja Põhja 11
kinnistuni

ehitamine on kallim,
lisaks vajalik soetada
maa.
Ei käsitle AKs uue
ÜVK piirkonnana.
Vald rajab uue
puurkaevu 2021.

Nõus VV
seisukohaga

Arvestatud I etapis
ja ajakava sõltub
avanevatest
meetmetest.

Nõus VV
seisukohaga

ÜVK piirkondade
veevõtukohtade
kohad kaartidel
kajastatud.
Hajaasustuse osas
kaardistatakse ja
kajastatakse
veevõtukohad
koostatavas valla
üldplaneeringus.

Nõus VV
seisukohaga

Arvestada
ettepanekuga.
Täpsustada kaarti
(VK-5_Käsmu)
kinnistuteni.

Võimalusel
arvestada
ettepanekuga,
kuid
reoveekogumisala hetkel mitte
muuta.

Lisada kaardil Vergi küla Ööbiku 5 ja 11 kinnistul kanalisatsiooni tingmärk.

Reoveekogumisala
Nõus VV
piirkonnana on
seisukohaga
kinnistud kaardile
(VK-8_Vergi) kantud.
Täpsed
liitumiskohad
lahendatakse II etapi
realiseerimisel
projekteerimise
käigus.

